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    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Jambu Biji 

 Tumbuhan Psidium guajava di Indonesia lazimnya dikenal dengan nama 

jambu biji atau jambu klutuk. Jambu biji yang terdapat di Indonesia berasal dari 

daerah tropika America dan dibudidayakan di seluruh kepulauan Indonesia 

sebagai pohon buah-buahan. Di Indonesia tumbuhan Psidium guajava umumnya 

digunakan untuk pengobatan diare, murus, luka bakar dan radang (Sukmawaty, 

2015). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Jambu Biji 

Nama ilmiah jambu biji adalah Psidium guajava. Adapun taksonomi 

tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai berikut.  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae   

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Myrtales 

Family  : Myrtaceae 

Genus  : Psidium 

Spesies : Psidium guajava Linn 

(Sukmawaty, 2015) 

2.1.2 Deskripsi Tanaman Jambu Biji 

 Merupakan tanaman perdu, memiliki banyak cabang dan ranting, batang 

pohonnya keras, dengan tinggi sekitar 10 m. Permukaan kulit luar berwarna coklat 

dan licin. Jika dikelupas, terlihat permukaan batang kayunya basah, daun 

berhadapan, helaian daun berbentuk elips sampai  bundar telur, dan bagian bawah 

daun berbulu halus. Perbungaan mucul dari balik ketiak daun, dalam satu tangkai 

terdapat 2-3 bunga, ukuran kecil, dan berwarna putih. Buah berbentuk bulat 

sebesar bola tenis, agak meruncing ke pangkal, berwarna hijau atau kuning, 

wangi, dan berasa manis jika sudah matang. Buah mengandung banyak biji kecil-

kecil seperti kerikil berwarna coklat kemerahan (Sukmawaty, 2015). 
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2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Jambu biji 

Buah jambu biji dilaporkan mempunyai kandungan vitamin C dan fenol 

yang bisa menjadi antioksidan (Gull et al, 2012). Senyawa polifenol pada buah 

jambu berpotensi sebagai antioksidan yang dapat menurunkan kadar glukosa 

darah dan kadar kolesterol (Islamiyah 2010). Buah jambu biji merah segar 

memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu flavonoid, terpenoid, dan tannin 

(Rahmawati et al, 2013). Buah jambu biji dilaporkan pula memiliki senyawa 

metabolit sekunder berupa saponin dan alkaloid (Sangi et al, 2008). 

 Pada daun jambu memiliki senyawa flavonoid, kuersetin, tanin sebagai 

senyawa untuk mengobati luka bakar (Oktiarni et al, 2012 dan  Ariani et al, 2008). 

Kadar kuersetin yang tinggi pada daun jambu dapat digunakan untuk pengobatan 

yang berhubungan dengan pembuluh kapiler (Yuliani et al, 2003).  

2.2 Tinjauan Tentang Minuman Ringan  

Minuman ringan (soft drink) berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 tentang 

Kategori Pangan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol yang 

merupakan minuman olahan yang mengandung bahan makanan dan bahan 

tambahan lainnya baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap 

untuk dikonsumsi. Beberapa contoh minuman ringan yang saat ini banyak beredar 

di pasaran dan di toko oleh-oleh yaitu minuman berkarbonasi, minuman isotonik, 

minuman sari buah, kopi, teh dan lain-lain (BPOM, 2006). 

2.2.1 Macam-Macam Minuman Ringan 

Minuman ringan tidak beralkohol dibagi menjadi 5 yaitu air minum dan 

air berkarbonat, sari buah dan sari sayur, nectar buah dan nectar sayur, minuman 

berperisa, dan minuman yang disiapkan sebagai hasil ektraksi berbasis air atau 

hasil pencelupan seperti kopi dan teh (BPOM, 2006). 

1. Air Minum 

Air minum adalah air yang aman untuk langsung diminum. Diantaranya air 

mineral alami dan air minum dalam kemasan baik yang tidak berkarbonat 

maupun berkarbonat. 
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2. Sari buah dan Sari Sayur 

Mencakup sari buah dan sari sayuran tidak termasuk minuman yang 

mengandung sari buah dan sari sayur yang dibuat dari konsentratnya, dengan 

pemanais atau tanpa pemanis, diencerkan dengan air atau air soda. Sari buah 

dan sari sayur bisa dalam bentuk tunggal atau campuran dari berbagai jenis 

buah dan sayur. 

Menurut SNI 01-3719-1995, minuman sari buah adalah minuman ringan yang 

dibuat dari sari buah dengan penambahan gula dan bahan tambahan makanan 

yang diizinkan.  

3. Nektar Buah dan Sayur 

Nektar buah dan nektar sayur adalah produk yang mengandung hancuran 

(pulpy) buah atau sayur, yang dibuat dari bubur, konsentrat sari buah atau 

sayur utuh yang dihomogenisasi dengan air dan gula, madu, sirup atau 

pemanis. 

4. Minuman Berperisa     

Minuman yang ditambah perisa baik alami maupun sintetik dalam bentuk cair, 

serbuk ataupun konsentrat.  

5. Minuman Hasil Ektraksi Berbasis Air atau Hasil Pencelupan   

Minuman dari daun teh, kopi atau bahan-bahan yang lain yang di buat melalui 

proses ektraksi, penyaringan, dan pengemasan yang di buat dengan tambahan 

pangan lain atau tidak (BPOM, 2006).  

2.3 Tinjauan Tentang Bahan Tambahan Makanan 

Bahan tambahan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 33 

Tahun 2012 adalah bahan yang di tambahkan kedalam pangan untuk 

mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Bahan tambahan pangan tidak 

dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan tidak diperlakukan sebagai 

bahan baku pangan. Bahan tambahan pangan dapat mempunyai mempunyai nilai 

gizi atau tidak, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan 

teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, 

penyimpanan dan pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 

menghasilkan suatu komponen untuk mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik 

secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak termasuk 
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cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan 

atau meningkatkan nilai gizi (PERMENKES, 2012). 

2.3.1 Penggolongan Bahan Tambahan Pangan 

Bahan tambahan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 33 

Tahun 2012 yang di gunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan yaitu :  

1. Antikempal (Anticaking Agent) 

Antikempal (Anticaking Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mencegah mengempalnya produk pangan berupa serbuk juga mencegah 

mengempalnya pangan yang berupa tepung. 

Contoh : Kalsium Karbonat, Trikalsium Fosfat, Selulosa Mikrokristalin, 

Selulosa Bubuk, Natrium Karbonat, Magnesium Karbonat 

2. Antioksidan (Antioxidant) 

Antioksidan (Antioxidant) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. 

Contoh : Asam Askorbat, Natrium Askorbat, Kalsium Askorbat, Kalium 

Askorbat. 

3. Bahan Pengawet (Preservative) 

Bahan Pengawet (Preservative) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan 

perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

Contoh : asam sorbat dan garamnya, asam benzoate dan garamnya, sulfit, 

nisin, nitrit, nitrat, asam propionate dan garamnya.  

4. Pewarna (Colour) 

Pewarna (Colour) adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan 

pewarna sintetis, isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan,hewan, ineral, atau 

sumber alam lain, termasuk pewarna identik alami 

a) Pewarna alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, , 

isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan,hewan, ineral, atau sumber alai 

lain, termasuk pewarna identic alami 

Contoh : Kurkumin, karmin, klorofil, caramel, beta karoten, antosianin, 

merah bit 
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b) Pewarna sintetis adalah pewara yang diperoleh secara sintesis kimiawi 

Contoh : Tartrazin, kuning kuinolon, kuning FCF, eritrosin, karmoisin, 

merah allura, biru berlian FCF, hijau FCF, Cokalt HT 

5. Pemanis (Sweetener) 

Pemanis (Sweetener) adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis alami 

dan pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan 

a) Pemanis alami adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam 

eskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. 

Contoh : Sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, silitol, eritritol 

b) Pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi dan 

senyawa tersebut tidak terdapat di alam 

Contoh : Aspartam, asam siklamat, sakarin, sukralosa, neotam 

6. Penguat Rasa (Flavour enhancer) 

Penguat Rasa (Flavour enhancer) adalah bahan tambahan pangan untuk 

memperkuat atau memodifikasi rasa dan aroa yang telah ada dalam bahan 

pangan tanpa memberikan rasa dan aroma baru. Bahan penguat rasa 

mempunyai funsi dalam bahan pangan sehingga dapat memperbaiki, membuat 

lebih bernilai atau diterima, dan lebih menarik. 

Contoh : Asam L-glutamat dan garamnya, asam guanilat dan garamnya, asam 

inosinate dan garamnya. 

7. Pengemulsi (Emulsifier) 

Pengemulsi (Emulsifier) adalah bahan tambahan pangan untuk membantu 

terentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak 

tercampur seperti minyak dan air 

Contoh : Lesitin, natrium laktat,asam alginate, agar-agar, karagen, gom arab, 

gliserol, gelatin, polisorbt, pektin, metal selulosa. 

8. Pengental (Thickener) 

Pengental (Thickener) adalah bahan tambahan pangan untuk meningkatkan 

viskositas pangan 

Contoh : kalsium asetat, natrium laktat, asam alginate, propilen glikol alginate, 

agar-agar, karagen, gom arab, gliserol, gelatin, pektin. 
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9. Pengatur keasaman (Acidity Regulator) 

Pengatur keasaman (Acidity Regulator) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mengasaman, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman pangan. 

Penggunaan pengatur keasaman dalam pangan yaitu untuk memperoleh rasa 

asam yang tajam, sebagai pengontrol PH dan sebagai pengawet. 

Contoh : Asam asetat, asam laktat, asam sitrat dan garamnya, asam tartrat, 

asam fosfat, natrium karbonat, natrium hidroksida 

10. Pengeras (Firming agent) 

Pengeras (Firming agent) adalah bahan tambahan pangan untuk memperkeras 

dan mempertahankan jaringan buah dan sayuran sehingga mencegah 

melunaknya bahan tambhan pangan, dan bisa berinteraksi dengan bahan 

pembentuk gel untuk memperkuat gel. 

Contoh: kalsium laktat, kalium klorida, kalsium klorida, kalsium sulfat, 

kalsium glukonat. 

11. Pengembang (Raising agent) 

Pengembang (Raising agent) adalahbahan tambahan pangan berupa senyawa 

tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkana 

volume adonan 

Contoh : Natrium karbonat, ammonium karbonat, natrium aluminium fosfat, 

dekstrin, pati asetat 

12. Perlakuan tepung (Flour treatment agent) 

Perlakuan tepung (Flour treatment agent) adalah bahan tambahan pangan 

yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan dan 

pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat dan pematang 

tepung.  

Contoh : Bromelain, papain, kalsium oksida, kalsium sulfat, ammonium 

klorida 

(PERMENKES, 2012) dan (Cahyadi, 2009). 

2.4 Tinjauan Tentang Bahan Pengawet  

Pengawet (Preservative) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya 

terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme (BPOM, 2006). 
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2.4.1 Penggolongan Pengawet  

Zat peengawet terdiri dari zat pengawet organik dan anorganik dalam 

bentuk asam dan garamnya.  

1. Zat Pengawet Organik 

 Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena 

bahan ini lebih mudah dibuat. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan 

pengawet ialah  asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan 

epoksida (Cahyadi, 2009). 

Asam askorbat terutama digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang 

dan bakteri dengan jalan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam 

lemak. Struktur α- diena pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak. 

Sorbat aktif pada ph diatas 6.5. Bentuk yang digunakan umumnya adalah garam 

Na – dan K – sorbat (Estiasih, 2015). 

Asam propionate (              ) dengan struktur yang terdiri tiga 

atom karbon tidak dapat dimetabolime mikroba. Propionat yang digunakan adalah 

garam Na– dan Ca –nya, dan bentuk efektifnya adalah bentuk molekul tak 

terdisosiasi. Propionat efektif terhadap kapang dan beberapa khamir pada pH 

diatas 5 (Estiasih, 2015). 

Asam benzoat (             )  digunakan untuk mencegah 

pertumbuhan kamir dan bakteri (efektif pH 2.4 – 4.0). karena kelarutan garamnya 

lebih besar, maka yang biasa digunakan adalah bentuk garam Na – benzoat. 

Sedangkan dalam bahan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif, yaitu 

bentuk asam benzoat yang tak terdisosiasi. Asam benzoat secara alami terdapat 

pada cengkeh dan kayu manis. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi 

terhadap asam benzoat, sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat 

(Estiasih, 2015). 

Cuka adalah latutan 4% asam asetatdalam air dan sering digunakan 

sebagai bahan pengawet dalam roti untuk mencegah pertumbuhan kapang 

(aktivitas lebih besar pada pH rendah). Epoksida seperti etilen oksida dan propilen 

oksida bersifat membunuh semua mikroba termasuk spora dan virus. Mekanisme 

epoksida tidak diketahui, tetapi diduga gugus hidroksil etil mengadakan reaksi 

alkilasi terhadap senyawa antara yang esensial bagi pertumbuhan mikroba 
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sehingga merusak sistem metabolismenya. Etilen dan propilen oksida digunakan 

sebagai fumigan bahan kering seperti rempah-rempah, tepung dan lainnya. Etilen 

oksida lebih efektif dibanding  dengan propilen oksida, tapi etilen oksida lebih 

mudah menguap, terbakar, dan meledak, karena itu biasanya diencerkandengan 

senyawa lain membentuk campuran 10% etilen oksida dengan 90%      

(Estiasih, 2015). 

2. Zat Pengawet Anorganik  

Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit, nitrat, 

dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas     , garam Na, atau K – sulfit, 

bisulfit dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit 

tak terdisosiasi (terutama terbentuk pada pH di bawah 3). Molekul sulfit mudah 

menembus dinding sel mikroba bereaksi dengan asetaldehida membentuk 

senyawa yang tidak dapat difermentasi mikroba, mereduksi ikatan disulfida 

enzim, dan bereaksi dengan keton membentuk hidrosisulfonat yang dapat 

menghambat mekanisme pernafasan. Sulfit juga dapat bereaksi dengan gugus 

karbonil dan hasilnya mengikat melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna 

coklat. Sulfur dioksida juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

meningkatkan daya kembang terigu (Cahyadi, 2009). 

Garam nitrit dan nitrat biasa digunakan untuk curing daging untuk 

memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Diduga nitrit 

bereaksi dengan gugus sulfhidril dan membentuk senyawa yang tidak dapat di 

metabolisme mikroba dalam keadaan anaerob. Sedangkan garam nitrat 

peranannya sebagai pengawet masih dipertanyakan. Namun dalam proses curing 

garam nitrat ditambahkan untuk mencegah pembentukan nitrooksida (nitrooksida 

dengan pigmen daging membentuk nitrosomioglobin berwarna merah cerah). 

Garam nitrat ini akan tereduksi oleh bakteri nitrat menghasilkan nitrit. Natrium 

nitrit sebagai pengawet dan mempertahankan warna daging dan ikan ternyata 

menimbulkan efek membahayakan kesehatan. Nitrit berikatan dengan amino atau 

amida membentuk turunan nitrosamin yang bersifat toksin. Nitrosoamina ini dapat 

menimbulkan kanker pada hewan (Cahyadi, 2009). 

 Pengawet yang banyak dijual dipasaran dan digunakan untuk 

mengawetkan berbagai pangan adalah benzoat, yang umumnya terdapat dalam 
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natrium benzoat atau kalium benzoat yang bersifat lebih mudah larut. Benzoat 

sering digunakan untuk mengawetkan berbagai pangan dan minuman seperti sari 

buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jeli,manisan, kecap dan lain-lain 

(Cahyadi, 2009). 

2.4.2 Batas Penggunaan Bahan pengawet 

 Tabel II.I. Beberapa pengawet yang di izinkan digunakan dalam pangan  

serta batas penggunaannya (Cahyadi 2009). 

No Nama Pengawet Penggunaan dalam 

Pangan 

Ukuran maksimal yang 

diizinkan 

1 Benzoat (dalam bentuk 

asam, atau garam 

kalium, atau natrium 

benzoate) 

 Untuk 

mengawetkan 

minuman ringan 

dan kecap 

 Saus tomat, saus 

sambal, jeli, 

manisan, agar dan 

pangan lain. 

 

 600 mg/kg 

 1 g/kg 

 2 Propionate (dalam 

bentuk asam, atau 

garam kalium atau 

natrium propionate) 

 Untuk 

mengawetkan roti 

 Keju olahan 

 2 kg 

 3 g/kg 

3 Nitrit (dalam bentuk 

garam kalium/natrium 

nitrit) dan Nitrat (dalam 

bentuk garam 

kalium/natrium nitrat) 

 Untuk 

mengawetkan 

daging olahan 

atau yang seperti 

sosis 

 Korned dalam 

kaleng 

 Keju  

 125 mg nitrit/kg atau 

500 mg nitrat/kg 

 50 mg nitrit/kg 

 50 mg nitrat/kg 

4 Sorbat (dalam bentuk 

kalium/kalsium sorbat) 
 Mengawetkan 

margarin, pekatan 

sari buah dan keju 

 1 g/kg 

5 Sulfir (dalam bentuk 

kalium atau kalsium 

bisullfit atau 

metabisulfit) 

 Mengawetkan 

potongan kentang 

goreng 

 Udang beku 

 Pekatan sari nenas 

 50 mg/kg 

 100 mg/kg 

 500 mg/kg 
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2.5 Tinjauan Natrium Benzoat  

 Asam benzoate (          dan garamnya, terdapat secara alami dalam 

bentuk glikosida pada cranberries, dan kayu manis. Nama lain asam benzoate 

adalah fenilformiat atau asam benzene karboksilat. Selain menurunkan PH 

makanan, asaam benzoate dan garamnya menganggu aktivitas enzim mikroba 

yang mengatalisis fosforilasi oksidatif sehingga mikroba tidak dapat menyimpan 

energi yang dihasilkan dari proses metabolism. Enzim dalam siklus krebs atau 

siklus asam sitrat yang dihambat oleh benzoate adalah asam   ketoglutarate 

dehydrogenase dan asam suksinat dehydrogenase. Benzoate juga berikatan dengan 

membrane sel mikroba sehingga menurunkan kemampuannya untuk 

mentrasporkan bahan-bahan penting bagi sel (Estiasih, 2015). 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1. Struktur Asam benzoate          Gambar 2.2 Struktur Natrium Benzoate 

 Asam  benzoate bersifat efektif terhadap bakteri, akan tetapi kurang efektif 

terhadap kapang, dan mempunyai efektivitas yang berbeda-beda terhadap khamir. 

Secara umum, benzoate efektif terhadap bakteri dan khamir, tetapi kurang efektif 

terhadap kapang. Pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan jus buah, 

sirup, minuman ringan, dan margarin. Biasanya benzoate digunakan dalam bentuk 

garamnya seperti garam natrium atau ammonium (Estiasih, 2015). 

 Penggunaan dalam bentuk garam lebih efektif karena dalam bentuk garam 

alkali benzoate lebih mudah larut dibandingkan bentuk asamnya. Kelarutan asam 

benzoate dalam air hanya 0,35%, sedangkan dalam bentuk gaaram natrium 

kelarutannya menjadi 50%. Bentuk asam yang berdisosiasi bersifat lebih efektif, 

dan aktivitas benzoate sangat bergantung pada PH (Estiasih, 2015). 

 Asam benzoate biasanya digunakan pada dosis 0,05-1,0% dan seringkali 

dikombinasikan dengan pengawet yang lain. Penggunaannya dalam konsentrasi 

tinggi seringkali menimbulkan masalah flavor. Berhubung aktivitasnya yang 
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tinggi pada PH asam, benzoate bisa digunakan untuk mengawetkan produk 

pangan yang bersifat asam(PH4-4,5 atau lebih rendah, efektif pada PH 2,5-4,0), 

seperti minuman berkarbonasi, salad buah, jeli, selai, ikan, margarin, pasta, dan 

acar (Estiasih, 2015). 

2.6 Metode Analisis Natrium Benzoat 

 Analisa natrium benzoate memiliki beberapa metode untuk di analisis di 

antaranya metode HPLC digunakan oleh Rahmawati pada analisis natrium 

benzoate pada minuman berkarbonasi, metode Spektrofotometri digunakan oleh 

Ryan pada analisis natrium benzoate pada susu kedelai, metode titrasi digunakan 

oleh Yulinda pada analisis natrium benzoate pada saos tomat. Dari penelitian-

penelitian tersebut natrium benzoate dapat dianalisa menggunakan ketiga metode 

yaitu HPLC, spektrofotometri, dan titrasi. Pemilihan salah satu metode analisis 

dapat digunakan tergantung keperluan dari peneliti tersebut (Rahmawati, 2014) 

(Rustian, 2015) (Yulinda, 2015). 

2.7 Tinjauan Metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

atau KCKT 

Kromatografi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk bermacam-

macam teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel diantara suatu fase 

gerak yang bisa berupa gas ataupun cair dan fasa diam yang juga bisa berupa 

cairan ataupun suatu padatan. Penemu Kromatografi adalah Tswett yang pada 

tahun 1903, mencoba memisahkan pigmen-pigmen dari daun dengan 

menggunakan suatu kolom yang berisi kapur (CaSO
4
). lstilah kromatografi 

diciptakan oleh Tswett untuk melukiskan daerah-daerah berwarna yang bergerak 

kebawah kolom. Pada waktu yang hampir bersamaan, D.T. Day juga 

menggunakan kromatografi untuk memisahkan fraksi-fraksi petroleum, namun 

Tswett lah yang pertama diakui sebagai penemu dan yang menjelaskan tentang 

proses kromatografi (Putra, 2004). 

Pada akhir tahun 1930 dan permulaan tahun 1940, kromatografi mulai 

berkembang. Dasar kromatografi lapisan tipis (TLC) diletakkan pada tahun 1938 

oleh Izmailov dan Schreiber, dan kemudian diperhalus oleh Stahl pada tahun 

1958. Hasil karya yang baik sekali dari Martin dan Synge pada tahun 1941 tidak 

hanya mengubah dengan cepat kromatografi cair tetapi seperangkat umum untuk 
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pengembangan kromatografi gas dan kromatografi kertas. Pada tahun 1952 Martin 

dan James mempublikasikan makalah pertama mengenai kromatografi gas. 

Diantara tahun 1952 dan akhir tahun 1960 an kromatografi gas dikembangkan 

menjadi suatu teknik analisis yang canggih (Putra, 2004). 

Kromatografi cair, dalam praktek ditampilkan dalam kolom gelas 

berdiameter besar. Waktu analisis dan prosedur biasanya memakan waktu yang 

lama. Pada akhir tahun 1960 an, semakin banyak usaha dilakukan untuk 

pengembangan kromatografi cair sebagai suatu teknik mengimbangi kromatografi 

gas dan pada akhir tahun 1960 teknik HPLC telah berhasil dikembangkan (Putra, 

2004). 

2.7.1 Kelebihan HPLC 

High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) merupakan salah satu 

metode kimia dan fisikokimia. HPLC termasuk metode analisis terbaru yaitu 

suatu teknik kromatografi dengan fasa gerak cairan dan fasa diam cairan atau 

padat. Banyak kelebihan metode ini jika dibandingkan dengan metode lainnya 

(Done dkk, 1974; Snyder dan Kirkland, 1979; Hamilton dan Sewell, 1982; 

Johnson dan Stevenson, 1978). Kelebihan itu antara lain: 

a. Mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran  

b. Mudah melaksanakannya  

c. Kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi  

d. Dapat dihindari terjadinya dekomposisi / kerusakan bahan yang dianalisis  

e. Resolusi yang baik  

f. Dapat digunakan bermacam-macam detektor  

g. Kolom dapat digunakan kembali  

h. Mudah melakukan "sample recovery"  

(Putra, 2004) 

2.7.2 Komponen-Komponen HPLC 

A. Pompa (Pomp) 

Pompa yang cocok digunakan untuk HPLC adalah pompa yang 

mempunyai syarat sebagaimana syarat wadah pelarut, yakni : pompa harus inert 

terhadap fase gerak. Bahan yang umum dipakai untuk pompa adalah gelas, baja 

tahan karat, Teflon, dan batu nilam. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu 



17 
 

 
 

memberikan tekanan sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan 

kecepata alir 3 ml/menit. Untuk tujuan preparative, pompa yang digunakan harus 

mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan 20 ml/menit (Gandjar dan 

Rohman, 2012). 

Tujuan penggunaan pompa atau system pengahantaran fase gerak adalah untuk 

menjamin proses pengahantaran fase gerak berlangsung secara tepat, reprodusibel, 

konstan, dan bebas dari gangguan.ada 2 jenis pompa dalam HPLC yaitu : pompa 

dengan kecepatan konstan, dan pompa dengan aliran fase gerak yang konstan. 

Tipe pompa dengan aliran fase gerak yang konstan sejauh ini lebih umum 

digunakan dibandingkan dengan tipe pompa dengan tekanan konstan (Gandjar dan 

Rohman, 2012). 

B. Injektor (Injector) 

Ada tiga tipe dasar injektor yang dapat digunakan dalam metode HPLC 

yaitu :  

1. Stop-Flow: Aliran pelarut dihentikan sementara, sambungan pada ujung 

kolom dibuka dan cuplikan disuntkkan langsung ke dalam ujung kolom. 

Setelah menyambungkan kembali kolom maka pelarut dialirkan kembali. 

2. Septum: Septum yang digunakan pada HPLC sama dengan yang digunakan 

pada Kromtografi Gas. Injektor ini dapat digunakan pada kinerja sampai 60 -

70 atmosfir. Tetapi septum ini tidak tahan dengan semua pelarut-pelarut 

Kromatografi Cair. Partikel kecil dari septum yang terkoyak (akibat jarum 

injektor) dapat menyebabkan penyumbatan.  

3. Loop Valve: Tipe injektor ini umumnya digunakan untuk menginjeksi volume 

lebih besar dari 10 μ dan dilakukan dengan cara automatis (dengan 

menggunakan adaptor yang sesuai, volume yang lebih kecil dapat diinjeksikan 

secara manual). Tipe injector ini paling banyak digunakan. Untuk 

memasukkan cuplikan kedalam aliran fasa gerak perlumemperhatikan sebagai 

berikut :  sejumlah volume cuplikan disuntikkan ke dalam loop dalam posisi 

‘Load’ cuplikan masih dalam berada dalam loop, kran di putar untuk 

mengubah posisi ‘Load’ menjadi posisi ‘Injeksi’ dan fasa gerak membawa 

cuplikan ke dalam kolom. Loop dapat di ganti ganti-ganti dan tersedia 

berbagai ukuran volume dari 5 hingga 500    dan Loop tersedia mikro dengan 
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volume 0,5 hingga 5   . Dengan system pemasukan cuplikan ini 

memungkinkan memasukkan cuplikan pada tekanan 7000 psi dengan 

ketelitian tinggi (Hendayana, 2006). 

C. Kolom (Column) 

Kolom HPLC biasanya terbuat dari stainless steel dan ada yang terbuat 

dari gelas berdinding tebal. Kolom utama berisi fasa diam, tempat terjadinya 

pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. Selain kolom utama 

dikenal pula dengan kolom pengaman (Hendayana, 2006). 

1. Kolom Utama 

Kolom utama dimensi berbeda dengan kolom kromatografi gas, kolom utama 

untuk HPLC biasanya berukuran panjang berkisar antara 5 sampai 30 cm dan 

diameter dalam berkisar antara 4 sampai 10 mm. dalam HPLC kolom utama 

diletakkan setelah system pemasukan cuplikan.  

2. Kolom pengaman 

Kolom pengaman disebut juga pra-kolom karena diletakkan sebelum system 

pemasukan cuplikan. Kolom ini berukuran pendek 5 cm dengan diameter 4,6 

mm dan biasanya dipaking dengan partikel silika berukuran lebih besar dari 

ukuran partikel kolom utama. Kolom pengaman mempunyai dua fungsi yaitu 

untuk menyaring kotoran yang terbawa dalam fasa diam dan untuk 

menjenuhkan fasa diam dalam rangka menghindarkan terjadinya erosi fasa 

diam oleh aliran pelarut. Dengan demikian, kerusakan kolom utama yang 

mahal dapat dihindarkan (Hendayana, 2006). 

D. Detektor (Detector) 

Detector pada HPLC dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu : detector 

universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan 

tidak bersiat selektif) seperti detector indeks bias dan detector spektrofotometri 

massa, dan golongan detector yang spesifik yang hanya akan mendeteksi analit 

secara spesifik dan selektif, seperti detector UV-Vis, detector fluoresensi, dan 

elektrokimia (Gandjar dan Rohman, 2012). 

Detector memiliki beberapa persyaratan (Hendayana, 2006) :  

1. Cukup sensitive 

2. Stabilitas dan keterulangan tinggi 
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3. Respon linear terhadap solute 

4. Waktu respon pendek sehingga tidak bergantung kecepatan alir 

5. Mudah digunakan dan tidak merusak cuplikan 

E. Elusi Gradien 

Elusi Gradien didefinisikan sebagai penambahan kekuatan fasa gerak 

selama analisis kromatografi berlangsung. Efek dari Elusi Gradien adalah 

mempersingkat waktu retensi dari senyawa-senyawa yang tertahan kuat pada 

kolom.   

Elusi Gradien memiliki beberapa keuntungan yaitu :  

1. Total waktu analisis dapat direduksi  

2. Resolusi persatuan waktu setiap senyawa dalam campuran bertambah  

3. Ketajaman Peak bertambah (menghilangkan tailing)  

4. Efek sensitivitas bertambah karena sedikit variasi pada peak  

(Putra, 2004) 

F. Fase Gerak 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelaarut yang dapat 

bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya 

elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase 

diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk HPLC fase normal (fase 

diam HPLC lebih polar dari pada fase gerak), kemampuan elusi meningkat 

dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara untuk HPLC fase terbalik (fase 

diam kurang polar dibanding fase gerak), kemampuan lusi menurun dengan 

meningkatnya polaritas pelarut (Gandjar dan Rohman, 2012 ). 

Fase gerak harus berinteraksi dengan fase diam yang sesuai untuk 

memisahkan campuran senyawa secepat dan seefiisen mungkin. Pemilihan fase 

gerak di dasarkan pada kriteria berikut : 

1. Viskositas : pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih 

rendah dibandingkan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir 

tertentu. Viskositas rendah juga memungkinkan kromatografi yang lebih cepat 

karena perpindahan masssa berlangsung lebih cepat.  

2. Trasnsparansi terhadap UV : jika detector UV yang digunakan maka fase gerak 

harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. 
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Sebagai contoh etil asetat tidak sesuai untuk deteksi di 254 nm krena etil asetat 

tidaksepenuhnya transparan sampai panjang gelombang 275 nm (kurang dari 

10% absorpsi). Transparansi garam-garam buffer, reagen-reagen pasangan ion, 

dan bahan-bahan tambahan lain juga harus dipertimbangkan. 

3. Indeks bias : hal ini hanya pentinng jika detector indeks bias yang digunakan. 

Perbedaan indeks bias antara pelarut dengan sampel harus besar jika kita 

bekerja dengan batas-batas deteksi tertentu. 

4. Titik didih : titik didih fase gerak yang rendah diperlukan jika eluat akan 

dilakukan pemrosesan lebih lanjut supaya memudahkan dalam penguapannya. 

Di dsatu sisi, pelarut0pelrutdengan tekanan uap yang tinggi (yang berarti titik 

didinya tinggi pada suhu kamar cenderung menghasilkan gelembung-

gelembung uap dan dalam detector. 

5. Kemurniaan : kriteria ini mempunyai makna yang berbeda tergantung pada 

penggunaan yang diinginkan, yakni tidak adanya senyawa yang menggangu 

pada bentuk deteksi yang digunakan tidak adanya senyawa yang mengganggu 

elusi gradien, dan tidak adanya residu non-volatil dalam kasus pemisahan 

preparative. 

6. Lembam (inert) terkait dengan senyawa-senyawa Sampel : fase gerak harus 

tidak bereaksi sama sekali dengan campuran sampel. Jika sampel yang 

dianalisis sangat peka terhadap oksidasi, maka fase gerak dapat ditambah 

dengan senyawa-senyawa antioksidan seperti BHT dengan konsentrasi 0,05%. 

BHT  dapat dihilangkan secara cepat dari eluen dengan penguapan, akan tetapi 

BHT menyerap di daerah UV di bawah 285 nm. 

7. Toksisitas : seorang analisis harus menghindari penggunaan produk yang toksik 

semaksimal mungkin. Pelarut-pelarut terklorinasi dapat melepaskan gas fosgen 

yang sangat toksik. Toluene harus menggantikan benzene yang bersifat 

karsinogenik. 

8. Harga  

 (Gandjar dan Rohman, 2012 ). 
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Tabel II.2. Pelarut-pelarut untuk HPLC 

Pelarut Parameter kekuatan 

pelarut (adsorpsi) 

Parameter kekuatan 

pelarut (partisi) 

UV cut-off (nm) 

n-heksana 0,01 0,1 195 

Pelarut Parameter kekuatan 

pelarut (adsorpsi) 

Parameter kekuatan 

pelarut (partisi) 

UV cut-off (nm) 

Sikloheksana 0,04 -0,2 200 

Tetraklorometan 0,18 1,6 265 

Metilbenzen 0,29 2,4 285 

Triklorometan 0,40 4,1 245 

Diklorometan 0,42 3,1 230 

Tetrahydrofuran 0,56 4,0 212 

Propanon 0,56 3,9 330 

Asetonitril 0,65 5,8 190 

Iso-propanol 0,82 3,9 205 

Etanol 0,88 4,3 205 

Methanol 0,95 5,1 205 

Asam etanoat >1 4,4 255 

Air >1 10,2 170 

 

Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase 

terbalik adalah campuran larutan buffer dengan methanol atau campuran air 

dengan asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling 

sering digunakan adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut 

yang terklorisasi atau menggunkan pelarut-pelarut jenis alcohol.pemisahan 

dengan fase normal ini kurang umum digunkan disbanding dengan fase terbalik 

(Gandjar dan Rohman, 2012 ). 

2.7.3 Prinsip Kerja HPLC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Diagram HPLC 
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Prinsip kerja HPLC adalah sebagai berikut : dengan bantuan pompa fasa 

gerak cair dialirkan melalui kolom ke detector. Cuplikan dimasukkan ke dalam 

aliran fasa gerak dengan cara penyuntikan. Di dalam kolom terjadi pemisahan 

komponen-komponen campuran. Karena perbedaan kekuatan interaksi antara 

solute-solut terhadap fasa diam (Hendayana, 2006). 

  Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fasa diam akan keluar 

dari kolom lebih dulu. Sebaliknya, solute-solut yang kuat berinteraksi dengan fasa 

diam maka solu-solut tersebut akan keluar dari kolom lebih lama. Setiap 

komponen campuran yang keluar kolom dideteksi oleh detector kemudian 

direkam dalam bentuk kromatogram. Kromatogram HPLC serupa dengan 

kromatogram kromatografi gas. Seperti pada kromatografi gas, jumlah peak 

menyatakan jumlah komponen sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi 

komponen dalam campuran. Computer dapat digunakan untuk mengontrol kerja 

system HPLC dan mengumpulkan serta mengolah data hasil pengukuran HPLC 

(Hendayana, 2006). 

2.7.4 Parameter dalam HPLC 

 Pada Kromatografi cair akan terjadi proses pemisahan senyawa yang 

terkandung dalam sampel yang disuntikkan ke dalam kolom berdasarkan kekuatan 

ikatan antara senyawa yang terkandung dalam sampel dengan fase diam. 

Pemisahan dalam kromatografi cair disebabkan oleh distribusi kesetimbangan dari 

senyawa-senyawa yang berbeda antara partikel fase diam dan larutan fase gerak 

(Snyder dan Kirkland, 1979). 

 Komponen yang telah terpisah akan dibawa oleh fase gerak menuju 

detektor dan sinyal yang terekam oleh detektor disebut sebagai puncak, sedangkan 

keseluruhan puncak yang direkam oleh detektor selama analisis dinamakan 

kromatogram. Puncak yang diperoleh selama analisis memiliki dua informasi 

penting yakni informasi kualitatif dan kuantitatif (Meyer, 2004).  

 Terdapat beberapa parameter yang penting untuk diketahui selama analisis 

menggunakan HPLC, parameter tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut. 
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1. Waktu Tambat 

Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang 

terekam oleh detektor disebut sebagai waktu tambat/retention time (tR). Waktu 

tambat dari suatu komponen yang tidak ditahan oleh fase gerak disebut sebagai 

waktu hampa/void time (t0). Waktu tambat merupakan fungsi dari laju alir fase 

gerak dan panjang kolom. Jika fase gerak mengalir lebih lambat atau pun kolom 

semakin panjang, waktu hampa dan waktu tambat akan semakin besar, dan 

sebaliknya bila fase gerak mengalir lebih cepat atau kolom semakin pendek, maka 

waktu hampa dan waktu tambat akan semakin kecil (Meyer, 2004).  

2. Faktor kapasitas (k’) atau Faktor Tambat (k) 

Faktor kapasitas dihitung dengan membagi waktu tambat bersih (t’R) 

dengan waktu hampa (t0) seperti yang dapat dilihat pada rumus berikut ini 

k = 
   

  
  

      

  
 

 

Gambar 2.4. Cromatogram yang diperoleh dari analisis HPLC  

(Meyer, 2004) 

Instrument berbeda dengan ukuran kolom yang berbeda namun memiliki 

fase diam dan fase gerak yang sama, maka faktor tambat dari analit pada kedua 

sistem HPLC tersebut secara teoritis adalah sama (Kazakevich dan LoBrutto, 

2007). 

Faktor tambat yang baik berada di antara nilai 1 hingga 10. Jika nilai k 

terlalu kecil menunjukkan bahwa analit terlalu cepat melewati kolom sehingga 

tidak terjadi interaksi dengan fase diam dan tidak akan muncul dalam 
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kromatogram. Sebaliknya, nilai k yang terlalu besar mengindikasikan waktu 

analisis akan panjang (Meyer, 2004). 

3. Selektivitas atau Faktor pemisahan (α) 

Kemampuan sistem kromatografi dalam memisahkan atau membedakan 

analit yang berbeda dikenal sebagai selektifitas. Selektifitas disebut juga sebagai 

faktor pemisahan atau tambatan relatif (Meyer, 2004).  

Selektifitas ditentukan sebagai rasio retensi faktor dua analit, atau rasio 

waktu retensi yang dikurangi (Kazakevich dan LoBrutto, 2007). 

 

 

Gambar 2.5. Penentuan Selektifitas 

(Crawford Scientific, http://www.chromacademy.com) 

Selektifitas umumnya tergantung pada sifat analit itu sendiri serta 

interaksinya dengan permukaan fase diam, nilai selektifitas yang didapatkan 

dalam sistem HPLC harus lebih besar dari 1. Jenis fase gerak seperti metanol dan 

asetonitril juga diketahui dapat mempengaruhi selektifitas (Kazakevich dan 

LoBrutto, 2007). 

4. Efisiensi Kolom 

Kolom yang efisien adalah kolom yang mampu menghasilkan pita sempit 

dan memisahkan analit dengan baik. Nilai lempeng akan semakin tinggi jika 

ukuran kolom semakin panjang, hal ini berarti proses pemisahan yang terjadi 

semakin baik. Hubungan proporsionalitas antara nilai lempeng dengan panjang 

kolom disebut sebagai nilai HETP (High Equivalentof a Theoretical Plate). 

Tujuan utama dari praktik HPLC adalah mendapatkan nilai HETP yang kecil 

untuk nilai N yang maksimum dan efisiensi kolom yang tertinggi (Snyder dan 

Kirkland, 1979). 

http://www.chromacademy.com/
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5. Resolusi (Rs) 

Resolusi dinyatakan sebagai rasio jarak antara dua puncak analit, dengan 

rumus sebagai berikut. 

   
       

     
  

       
 
 
       

 

 

Gambar 2.6. Penentuan Resolusi (Crawford Scientific, 

http://www.chomacademy.com) 

 

Dua puncak yang tidak terpisah dengan sempurna namun sudah dapat 

terlihat, memiliki resolusi 1. Pada analisis kuantitatif, resolusi yang ditunjukkan 

harus lebih besar dari 1,5. Sementara itu, bila kedua puncak yang berdekatan 

memiliki perbedaan ukuran yang signifikan, maka diperlukan nilai resolusi yang 

lebih besar (Meyer, 2004). 

6. Faktor Tailing 

Puncak kromatogram dalam kondisi ideal akan memperlihatkan bentuk 

Gaussian dengan derajat simetris yang sempurna. Namun kenyataannya dalam 

praktik kromatografi, puncak yang simetris secara sempurna berbentuk Gaussian 

jarang dijumpai. 

 

Gambar 2.7. Tiga jenis bentuk puncak (Meyer, 2004) 

http://www.chomacademy.com/
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 Ada dua cara yang digunakan untuk pengukuran derajat asimetris puncak, 

yakni faktor tailing dan faktor asimetris. Factor tailing dalam Farmkaope Amerika 

Serikat (USP edisi 32) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

   
   

  
 

Dengan nilai a dan b merupakan setengah lebar puncak pada ketinggian5% seperti 

yang ditunjukkan di Gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Pengukuran derajat asimetris puncak 

Sementara itu, faktor asimetri/asymmetry factor (As) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut.  

As = 
 

 
 

Bila puncak berbentuk tailing, maka kedua faktor ini akan bernilai lebih 

besar dari 1 dan sebaliknya bila puncak berbentuk fronting, maka faktor tailing 

dan asimetri akan bernilai lebih kecil dari 1 (Hinshaw, 2004).  

2.7.5 ValidasiMetode Analisis 

Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Tujuan 

validasi metode analisis adalah untuk membuktikan bahwa semua prosedur 

pengujian yang digunakan secara konsisten atau terus menerus (Harmita, 2004). 

Dalam validasi metode analisis, terdapat beberapa parameter analisis yang harus 

dipertimbangkan antara lain meliputi kecermatan (akurasi), keseksamaan (presisi), 

selektivitas, linearitas dan rentang, batas deteksi (LOD) dan batas kuantitas 

(LOQ), ketangguhan metode, kekuatan metode. Proses ini bukan suatu proses 
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tunggal, namun merupakan salah satu bagian dari prosedur analisis yang tidak 

dapat dipisahkan (Ermer dan Miller, 2005). 

1. Linieritas 

Linieritas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon yang 

secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel (Harmita, 2004). Linieritas 

biasanya dinyatakan dengan istilah variansi sekitar arah garis regresi yang 

dihitung berdasarkan persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil uji 

analit dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Perlakuan matematik 

dalam pengujian linieritas adalah melalui persamaan garis lurus dengan metode 

kuadrat terkecil antara hasil analisis terhadap konsentrasi analit. Sebagai 

parameter adanya hubungan linier Y=aX+b. Hubungan linier yang ideal dicapai 

jika nilai a=0 dan r = 1 atau -1 bergantung pada arah garis. Sedangkan b 

menunjukkan kepekaan analisis terutama instrument yang digunakan. Nilai 

koefisien korelasi yang memenuhi persyaratan adalah sebesar ≥ 0,9970 (ICH, 

1995), ≥ 0,97 (SNI) atau ≥ 0,9980 (AOAC, 2002). 

2. Batas deteksi (LOD, limit of detection) 

Batas deteksi dinyatakan dengan satuan konsentrasi suatu zat yang secara 

statistik dapat dibedakan dari blanko analitiknya. Menurut ACS (American 

Chemical Society), batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dari 

suatu analit yang dapat dideteksi oleh prosedur analisis. 

3. Batas kuantitasi (LOQ, Limit of quantitation) 

Batas kuantitasi (LOQ) merupakan parameter yang diartikan sebagai 

konsentrasi terkecil analit dalam sampel yang masi dapat memenuhi kriteria 

cermat dan seksama.  

Dapat dihitung berdasarkan pada standart deviasi (SB) dari kurva antara 

respon dan kemiringan dengan rumus (Harmita, 2004). 

LOQ = 
       

     
 

4. Akurasi  

Akurasi menunjukan derajat kedekatan hasil dari sederet pengukuran yang 

diperoleh dari contoh yang homogen pada kondisi tertentu. Rentang kesalahan 



28 
 

 
 

yang di ijinkan pada setiap konsentrasi analit pada matriks menurut AOAC 

(Center for Drug Evaluation And Research) dapat dilihat pada tabel. 

Tabel II.3 Rentang Perolehan Kembali Analit dalam Beberapa Konsentrasi 

Konsentrasi analit pada matrik sampel Rata-rata yang diperoleh 

100% 98-101 % 

10% 95-102% 

1% 92-105% 

0,1% 90-108% 

0,01% 85-110% 

10 ug/g (ppm) 80-115% 

1 ug/g 75-120% 

10 ug/kg (ppb) 70-125% 

 Sumber : AOAC 2002 

Semakin dekat hasil analisis yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya, 

maka akurasi semakin tinggi. Dihitung persen perolehan kembali (%recovery) 

dengan rumus (Harmita, 2004). 

% Perolehan Kembali = 
     

  
 x 100 

Keterangan : 

CF = konsentrasi total sampel yang ditambahkan analit. 

CA= konsentrasi sampel sebenarnya 

CB = konsentrasi analit yang ditambahkan 

5. Presisi  

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil 

uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika 

prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari 

campuran yang homogen. Keseksamaan diukur sebagai simpangan baku atau 

simpangan baku relatif (koefisien variasi). Keseksamaan dapat dinyatakan sebagai 

keterulangan (repeatability) atau ketertiruan (reproducibility) (Harmita, 2004). 

6. Uji selektifitas 

Selektifitas seringkali dapat dinyatakan sebagai derajat penyimpangan 

(degree of bias) metode yang dilakukan terhadap sampel yang mengandung bahan 
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yang ditambahkan cemaran, hasil urai, senyawa sejenis, senyawa asing lainnya, 

dan dibandingkan dengan hasil analisis sampel yang tidak mengandung bahan lain 

yang ditambahkan (Harmita, 2004). 

2.7.6 Keuntungan HPLC 

HPLC dapat dipandang sebagai pelengkap Kromatografi Gas (KG). Dalam 

banyak hal kedua teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh efek pemisahan 

yang sama baiknya. Bila derivatisasi diperlukan pada KG, namun pada HPLC zat-

zat yang tidak diderivatisasi dapat dianalisis (Putra, 2004). 

HPLC memiliki beberapa keuntungan, antara lain:  

1. Cepat: Waktu analisis umumnya kurang dari 1 jam. Banyak analisis yang 

dapat diselesaikari sekitar 15-30 menit. Untuk analisis yang tidak rumit 

(uncomplicated), waktu analisi kurang dari 5 menit bisa dicapai  

2. Resolusi : Berbeda dengan KG, HPLC mempunyai dua fasa dimana interaksi 

selektif dapat terjadi. Pada KG, gas yang mengalir sedikit berinteraksi dengan 

zat padat; pemisahan terutama dicapai hanya dengan rasa diam. Kemampuan 

zat padat berinteraksi secara selektif dengan fasa diam dan fasa gerak pada 

HPLC 

3. Sensitivitas detektor : Detektor absorbsi UV yang biasa digunakan dalam 

HPLC dapat mendeteksi kadar dalam jumlah nanogram (10-9 gram) dari 

bermacam- macam zat. Detektor-detektor Fluoresensi dan Elektrokimia dapat 

mendeteksi jumlah sampai picogram (10-12 gram).  

4. Kolom yang dapat digunakan kembali : Berbeda dengan kolom kromatografi 

klasik, kolom HPLC dapat digunakan kembali (reusable) . Banyak analisis 

yang bisa dilakukan dengan kolom yang sma sebelum dari jenis sampel yang 

diinjeksi, kebersihan dari solven dan jenis solven yang digunakan  

5. Ideal untuk zat bermolekul besar dan berionik : zat – zat yang tidak bisa 

dianalisis dengan KG karena volatilitas rendah , biasanya diderivatisasi untuk 

menganalisis psesies ionik. HPLC dengan tipe eksklusi dan penukar ion ideal 

sekali untuk mengalissis zat – zat tersebut.  

6. Mudah rekoveri sampel : Umumnya detektor yang digunakan dalam HPLC 

tidak menyebabkan destruktif (kerusakan) pada komponen sampel yang 

diperiksa, oleh karena itu komponen sampel tersebut dapat dengan mudah 
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dikumpulkan setelah melewati detector. Solvennya dapat dihilangkan dengan 

menguapkan kecuali untuk kromatografi penukar ion memerlukan prosedur 

khusus (Putra, 2004). 

2.7.7 Penggunaan HPLC  Dalam Bidang Farmasi 

HPLC merupakan suatu metoda pemisahan canggih dalam analisis farrnasi 

yang dapat digunakan sebagai uji identitas, uji kemurian dan penetapan kadar. 

Titik beratnya adalah untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap 

dan tidak stabil pada suhu tinggi, yang tidak bisa dianalisis dengan Kromatografi 

Gas. Banyak senyawa yang dapat dianalisis, dengan HPLC mulai dari senyawa 

ion anorganik sampai senyawa organik makromolekul. Untuk analisis dan 

pemisahan obat /bahan obat campuran rasemis optis aktif dikembangkan suatu 

fase pemisahan kiral (chirale Trennphasen) yang mampu menentukan rasemis dan 

isomer aktif (Putra, 2004). 

Pada Farmakope Indonesia Edisi III Tahun 1979 HPLC belum digunakan 

sebagai suatu metoda analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Padahal di 

Farmakope negara-negara maju sudah lama digunakan, seperti Farmakope 

Amerika Edisi 21 (United State of Pharmacopoeia XXI), Farmakope Jerrnan Edisi 

10 (Deutches Arzneibuch 10).  

Pada Farmakope Indonesia Edisi IV Tahun 1995 sudah digunakan HPLC 

dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif dan uji kemurnian sejumlah 277 (dua 

ratus tujuh puluh tujuh) obat/bahan obat. Perubahan yang sangat spektakuler dari 

Farmakope Indonesia Edisi IV Tahun 1995 ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Indonesia melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Direktorat 

Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan benar-benar telah mengikuti 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dalam 

bidang analisis obat (Putra, 2004). 

 Walaupun disadari biaya yang dibutuhkan untuk analisis dengan HPLC 

sangat mahal, namun metoda ini tetap dipilih untuk digunakan menganalisis 277 

jenis obat / bahan obat karena hasil analisis yang memiliki akurasi dan presisi 

yang tinggi, waktu analisis cepat (Putra, 2004). 

 


